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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii 

według św. Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w 

Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.   Oto słowo Pańskie.               

W pierwszym czytaniu sam Pan daje odpowiedź na pytanie: Bóg grozy 
czy Bóg miłosierdzia? On sam, objawiając się Mojżeszowi nakreślił swój obraz: 
„Pan, Bóg miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność". A refren 
do Psalmów woła: „Chwalebny jesteś wiekuisty Boże". To wołanie wiary 
Starego Testamentu. Wiary, która była pełna zdumienia i zachwytu wobec 
Niewidzialnego, a przecież Obecnego.  
  Nowy Testament, nie przekreślając dawnego obrazu Boga, wniósł 
nowe spojrzenie na Przedwiecznego. Apostoł pisze: „Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym". Opis tajemnicy Boga 
- zawsze jednego, a zarazem troistego. W tę troistość Boga uwierzyć trzeba.  

Bez wiary do Boga zbliżyć się nie można. 
Potwierdzają to twarde słowa Jezusa: „Kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego". Obawa by wiary nie 
utracić?  Taka obawa powinna gdzieś na dnie serca 
drzemać równocześnie ze zobowiązaniem, by 
innym, zwłaszcza tym blisko nas, pomagać w wierze 
trwać, wiarę w Boga Trójjedynego odnajdywać. 

 

http://www.czarze/


N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

CZYM, TAK NAPRAWDĘ, JEST PIERWSZA KOMUNIA 

ŚWIĘTA? 

Dziecko się urodziło. Obecni przy tym cudzie rodzice zapominają o 
zmartwieniach, kłopotach, bólu i pokazują ogromną radość. Taką radość, którą 
rozniecić może tylko Miłość. A kiedy przyjdzie na to czas, zanoszą dziecko do 
kościoła, by je ochrzcić. Pokazują je Panu, by zechciał malca przyjąć do 
Królestwa Bożego. 

Tu zaczyna się nowy początek człowieka. Kończy się kształtowanie 
fizyczne, a zaczyna droga bliskości Wielkiego Tatusia i małego człowieka. 
Szczytem przygotowań do jedności z Panem Bogiem jest dzień, w którym 
ubrani w białe szaty czystości, idziemy z naszymi lampami rozświetlonymi 
płomieniem prawdy i czekamy na wewnętrzne Boże Narodzenie. Na Pierwszą 
Komunię Świętą. Wielki Bóg, Ojciec nas wszystkich, chcę być blisko, jak 
najbliżej nas, chcę być w nas. On – Miłość Ofiarna, Miłość wspólnoty, czyni 
wszystko, by każdy człowiek zrozumiał, że jedynym prawem człowieka może 
być miłość. Bez miłości polityk staje się Hitlerem, lekarz zamienia się w 
rzeźnika, a nauczyciel w oschłego dyrygenta. Rodzic będzie trenował i 
wykreuje zwierzątko. 

Jak wiele zależy od tego pierwszego spotkania! 
Życzę wszystkim dzieciom, przyjmującym Żywego Boga w małej hostii 

do swego serduszka, nowego mieszkania Pana Jezusa, aby od czasu do czasu 
posłały Mu wewnętrzny uśmiech, starały się przytulić Go w myślach, a nade 
wszystko chciały Go słuchać i iść za głosem miłości. 

To wystarczy, by mieć doskonałe życie!  
Czy może kogoś dziwić, że najbliższy nasz Krewny i Pan, Bóg i najlepszy 

Przyjaciel chcę być z nami również wtedy, gdy ślubujemy drugiej osobie 
miłość, wierność i to, że jej nie opuścimy aż do śmierci? 

  A potem... Jest Raj. 

Panie Boże bądź błogosławiony w nas wszystkich. „Panie pozwól, bym 
przejrzał". A gdy tonę w odmętach tego świata "Ratuj mnie, Panie! "                                                                       
Barbara Carter 



U K R Y T E   Ż Y C I E   J E Z U S A 

Dlaczego pasterze dowiedzieli się pierwsi o wcieleniu Boga? 

W okolicy miasteczka Betlejem pasterze stanęli obozem doglądając 
trzody owiec. Gdy Anioł Pański stanął przed nimi, a jasność z nieba oświetliła 
ich, bardzo się przestraszyli. Wtedy Anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto 
bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. 
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem 
Panem.  

A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w 
pieluszki i położone w żłobie". Pasterze poszli i znaleźli Chrystusa Pana bez 
trudu. I od razu opowiadali, co im było wiadome o Dzieciątku; a ci, którzy 
słuchali ich słów, dziwili się. Maryja zachowywała i rozważała te słowa w 
swoim sercu. 

 Pasterze, ubodzy, pierwsi ewangelizatorzy, z radością rozpowiadali o 
największym cudzie świata. Dlaczego najubożsi? Później Jezus w swoim 
nauczaniu wyjaśni tę kwestię. Biedni nie mają tylu trosk, co bogaci. Nie boją 
się utracić złota, znajomości, przywilejów. Im jest bliżej do Pana Boga niż temu, 
który zabiega o względy tego świata. W tej perspektywie jakże jasne staje się 
zdanie Jezusa wypowiedziane trochę ponad 30 lat później: "Nie można Bogu 
służyć i mamonie". Tylko Bóg zna człowieka. Święty Jan Paweł II przypominał, 
że nie znając Jezusa, nie jesteśmy w stanie poznać samych siebie. Pociągnę ten 
łańcuch zależności jeszcze trochę dalej: bez znajomości Pisma Świętego - pisał 
święty Hieronim - nie poznamy Jezusa. Wniosek nasuwa się sam. Czytajmy 
„Życiorys Jezusa", „Dobrą Nowinę", "Ewangelie" codziennie, na przykład przez 
10 – 15 minut. A słowa w niej zawarte staną się ciałem naszej świadomości. 
Taką receptę na sposób poznania Pana Boga dał nam 
św. Jan Ewangelista w przedmowie do Ewangelii: 
„Bogiem było słowo”. Dalej nawiązując do 
narodzin swojego Syna, tak opisuje wcielenie Boga – 
Miłości: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami”. 

Pan Bóg pragnął być blisko nas i nadal pragnie, ponieważ przychodzi do 
nas w każdej Komunii w małym kawałku chleba. Bóg Żywy przychodzi do nas.                                                                                                                                

Barbara Carter 



M A R YJ A  PA N N A.  M A T K A  B O G A                  

I  KRÓLOWA ŚWIATA. 

OBJAWIENIA. CZĘŚĆ 2: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W GUADALUPE. 

MEKSYK. 1531 ROK. 

Po przeprowadzeniu kanonicznego procesu już po dwóch latach – w 
1533 roku – potwierdzona została urzędowo wiarygodność i autentyczność 
objawień. W miejscu, gdzie stała Maryja, postawiono kaplicę. Wraz z upływem 
lat wzniesiono dwa kolejne, coraz większe kościoły w związku z dynamicznie 
rosnącym ruchem pielgrzymkowym. Wielką świątynię – bazylikę, oddano do 
użytku w 1709 roku. Przetrwała do naszych czasów jako najbardziej znane 
miejsce pielgrzymowania na terenie Ameryki Łacińskiej i jedno z 
najważniejszych sanktuariów Maryjnych świata. By sprostać współczesnemu, 

nieustannemu napływowi pielgrzymów do świętego wizerunku, obok starej, 
zapadającej się, trzystuletniej już bazyliki zbudowano w 1976 roku nową. 
Swoim kształtem nowe sanktuarium przypomina wielki namiot, w którym 
mieści się do 15 tysięcy wiernych, a święty obraz jest widoczny dla pielgrzyma 
z każdego miejsca. Kopułę świątyni zwieńcza ogromna litera M oznaczająca 
Maryję i Meksyk jednocześnie. Na niej zaś umocowano 12-metrowy krzyż. 



Sanktuarium w Guadalupe jest dziś - po Bazylice św. Piotra – drugą najczęściej 
odwiedzaną katolicką świątynią na świecie. Przybywa tu corocznie ponad 20 
milionów pątników. 

 Święty Jan Paweł II Wielki pielgrzymował do Guadalupe aż 
czterokrotnie. Swą pierwszą pielgrzymkę apostolską ten święty Papież, 
obrońca życia, jakby pośpiesznie, bo już w styczniu 1979 roku, odbył właśnie 
tutaj. Do Meksyku, gdzie stara demoniczna walka z życiem odżyła na nowo 
podczas powstania Cristeros w latach 1926 – 1929. Z dziką wściekłością 
mordowano katolickich współbraci zupełnie jak za czasów Azteków, składając 
ofiarę z blisko stu tysięcy istnień ludzkich na ołtarzu bożka antykatolickiej 
rewolucji. 

 Druga pielgrzymka 
papieska miała miejsce w 1990 
roku, kiedy Ojciec Święty 
beatyfikował Juana Diego. Podczas 
trzeciej wizyty – w 1999 roku – 
ogłosił dzień 12 grudnia świętem 
liturgicznym Matki Bożej z 
Guadalupe. W 2002 roku przybył 
do Guadalupe po raz ostatni, by 
dokonać historycznej kanonizacji 
pierwszego w historii Indianina, 
któremu Maryja zostawiła swój 
autoportret, najcudowniejszy ze 
wszystkich Jej cudownych 
wizerunków. 
  24 kwietnia 2007 roku 
zalegalizowano w Meksyku 
aborcję. Zebrani w tym dniu w 
bazylice wierni byli świadkami wstrząsającego cudu. Wszyscy zamarli. Na ich 
oczach bowiem cudowny obraz zaczął w jednym miejscu nagle zanikać. Po 
chwili jednak ukazało się niezwykłe światło promieniujące z łona Maryi. 
Utworzyło ono kształt dziecka w matczynym łonie. Licznie zebrani na 
modlitwie w obronie życia nienarodzonych, byli świadkami tego cudu, 
trwającego przez kilka minut. 
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